Siedlce 12.09.2014 r.

UCHWAŁA nr 1/2014/2015
Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
w sprawie zmian w statucie szkoły
Na podstawie art.42 ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz.2572 z późn. zm.)
&1
W statucie Szkoły wprowadza się następujące zmiany
1. & 21 dopisuje się podpunkty, a & 21 otrzymuje brzmienie:
„Szkoła:
m) organizuje nauczanie etyki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
n) zapewnia uczniom klas pierwszych podręczniki, w tym podręczniki i materiały edukacyjne do zajęć z
języka obcego nowożytnego.”
2. & 27 punkt 8 otrzymuje brzmienie:
„W klasach I-III, na koniec roku szkolnego, uczeń otrzymuje:
odznakę „wzorowego ucznia” jeżeli spełnia wszystkie kryteria w/w oraz uzyska bardzo dobre i dobre
wyniki ze sprawdzianów”
3. & 30 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
„Ocena wyników w nauce uczniów klas I-III ma charakter opisowy, a ich zachowanie opisywane jest i
oceniane przy pomocy arkusza oceny zachowania ucznia etapu I. Możliwy jest komentarz postępów
ucznia w nauce przy pomocy stempli: „doskonale”, „cieszy mnie twoja praca”, „Widzę, że się starasz”,
„zachęcam do większego wysiłku”, „Popracuj jeszcze”
3. W & 30 popisuje się punkt 3, który otrzymuje brzmienie:
„W klasach pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 obowiązuje system ocen cząstkowych z podziałem
na kategorie w skali od 1 do 6 z deregulacją w postaci plusa bądź minusa. Przy czym ocena
niedostateczna nie może mieć minusa, a ocena celująca nie może mieć plusa. Każda z ocen zaopatrzona
jest w komentarz. Po wybraniu kategorii (np. czytanie ), jest widoczna ocena oraz jej komentarz. Na
podstawie komentarzy będzie generowana ocena opisowa roczna i semestralna dla każdego ucznia.”
4. & 39 punkt 1 podpunkt b) otrzymuje brzmienie:
Każdy nauczyciel jest zobowiązany do:
„zbierania prac pisemnych uczniów oraz udostępniania poprawionych i ocenionych prac uczniom i ich
rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w danym
roku szkolnym”;

&2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 12.09.2014 roku.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Przemysław Anusiewicz

